Kabellås (Heavy Duty)
för såväl datorer, bildskärmar som övriga externa enheter
Artnr: 515(2) / 619(2) / 620(2)

Kabellås
Ett effektivt och kraftfullt vajerlås som
förhindrar spontanstölder av såväl
datorer, bildskärmar, projektorer, som
övrig utrustning.

.

Kraftiga fästpunkter i
solitt stål monteras i
VESA-fäste eller med
befintlig chassi-skruv
vilket ger oförstörande
installation

Fastlåsning mot inredning
sker genom skruvning,
limning, genom hål i bordsram eller runt ett fast föremål.

Stöldskyddsvajern
är av höghållfasthets typ för största
möjliga styrka.

Levereras med
kraftigt bulthänglås i solitt stål med
skyddad och
härdad bygel
(oklippbart).

•

Marknadens i särklass bästa och mest
universella vajerlås med upp till 3 st
fästpunkter som möjliggör fastlåsning
av alla typer av maskiner.

•

Mycket kraftfull konstruktion i såväl
vajer som fästpunkter.

•

Vajern är tillverkad i s.k. Aircraft style
steel (8mm) vilket ger ett mycket
kraftfullt skydd.

•

Levereras med unikt bulthänglås i stål
med skyddad och härdad bygel
Konstruktionen gör att låset oklippbart.

•

Mycket enkelt att montera genom
limning alternativt genom att någon av
maskinens befintliga chassiskruvar eller
VESA-fäste används (ger oförstörande
installation).

•

Unikt Clip medföljer för skydd av tex.
tangentbord, mus samt nätverkskablar
alt. för förankring av vajern i datorns
låsögla.

•

Kan även beställas i version med
Kensington-Clip som möjliggör fastlåsning i ovala säkerhetshål (slot) som
de flesta datorer, bildskärmar,
projektorer m.m. är utrustade med.
Fästet har även slits för skydd av tex.
tangentbord, mus samt nätverkskablar.

•

Utförliga monteringsinstruktioner
medföljer.

•

Färg: Svart

•

Längd: 2,0 m

Marknadens mest universella vajerlås men en mängd olika och kraftfulla monteringsalternativ.

Monteringsalternativ: Fästpunkterna kan såväl limmas mot maskin som skruvas i Vesafäste eller annan chassiskruv vilket ger en oförstörande installation (1st extra vajerfäste
(swivel-node) + skruv för skruvning i Vesa-fäste / chassi medföljer alla kabellås). Artikel
620 har även ett slotfäste (Kensington-Clip) för låsning i säkerhetshål (slot). Fastlåsning
mot inredningen sker genom limning av fästpunkt, genom hål i bordsram/inredning, runt
ett fast föremål eller skruvning i bordskiva. Monteringsvinklar finns även som tillval.
Levereras med oklippbart bulthänglås.

Finns i 3 versioner:
•

Kabellås med 3-fästpunkter
Artnr: 515 (Olikalåsning)
Artnr: 5152 (Likalåsning)

1st Anchor-Clip medföljer
som möjliggör skydd av tex.
tangentbord, mus samt nätverkskablar. Alternativt kan
clippet användas för att
förankra vajern i datorns
låsögla.

1st Kensington-Clip
medföljer artnr. 620(2) som
möjliggör fastlåsning i
säkerhetsfästet (slot). Fästet
har även slits för skydd av
tex. tangent-bord, mus samt
nätverkskablar.

Som tillval finns en
universell monteringsvinkel för Metall /
Betong/ Trä (669)
samt en monteringssats för montering i
Trä (613-4).

•

Kabellås med 1 st fästpunkt
Artnr: 619

(Olikalåsning)

Artnr: 6192 (Likalåsning)
•

Kabellås 1 st fästpunkt+Kensington-Clip
Artnr: 620

(Olikalåsning)

Artnr: 6202 (Likalåsning)
•

Tillval
613-4 Monteringssats - Trä "Mini",

Artnr: 515 / 5152

Artnr: 619 / 6192

Artnr: 620 / 6202
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